
 

 جامعة أسوان
 بأسوانكلية التربية الرياضية 

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لشراء اجهزة  رياضية  المحدودةكراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة                               
جلسة فتح المظاريف الفنية يوم االحد الموافق                                       

14/2/2021 

                                      ---------------------- 
  -أواًل: التعليمات العامة :

مخاطبته علية ، ويتعين عليه أن يخطر الكلية  لكليةيجب أن يبين بالتفصيل عنوان مقدم العطاء حتى يتسنى ل -1
بخطاب موصى علية بعلم الوصول ، بكل تغيير في هذا العنوان ، وتعتبر اإلعالنات والخطابات التي تسلم له في هذا 
 العنوان أو مرسله إلية بالبريد الموصى علية ، كأنها أعلنت إعالنا صحيحًا ووصلت إليه في حينها ومنتجة لكافة آثارها

 القانونية .
. مع  حديث صورة من السجل التجارى  بعطائة يجب على مقدم العطاء أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري وأن يرفق -2

وأيضا صورة   بها رقمها ورقم الملف الضريبى والكيان القانونى إرفاق صورة ضوئية من البطاقة الضريبية موضحا
 القيمة المضافة على التسجيل لدى مصلحة الضرائب  ضوئية من شهادة

يجب تحرير العطاء بدون أي كشط أو تحشير او تعديل وأن يكون واضحا تمام الوضوح موقعًا علية من مقدمة وأن  -3
تكون جميع األسعار األرقام والتفقيط بالكتابة ، ويحظر تقديم األسعار بالعطاء لألصناف المطروحة بفئات المليم وان 

                              ة المصرى ،وفى حالة مخالفة ذلك لن يلتفت للعطاء ، باعتباره مخالفا لكراسة الشروط تكون األسعار بالقرش والجني
مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني واألخر للعرض المالي ويكون مغلق ومختوم بختم  يجب ان يقدم العطاء فىـ 4 

المظروف داخل مظروف أخر وكذلك أسم مقدم  الشركة من الخلف موضح بالعطاء تاريخ جلسة فتح المظاريف ويوضع
لى العطاء من الناحية العطاء وتاريخ جلسة فتح المظاريف ويحتوى المظروف المالي على األسعار وأي شروط تؤثر ع

 المالية .
يمكن إرسال العطاء بالبريد الموصى علية خالص األجرة على إن يراعى إرساله في الوقت الذي يسمح بوصوله  -5

كلية ، وإذا أريد بال لعطاءاتللكلية قبل الميعاد المحدد بوقت كاف ويمكن وضعة داخل الصندوق المخصص له لوضع ا
)األرشيف( بالكلية فيمكن ذلك بإيصال يطلبه مقدمة من المستلم واثبات تاريخ وساعة التسليم  تسليمه إلدارة المحفوظات

 فيه .
والئحته التنفيذية داخل 2018لسنة  182يجب إن يرفق بالعطاء المقدم التامين االبتدائي تطبيقا ألحكام القانون  -6

ب ضمان إما اذا كان نقدي فيتعين سدادة بخزينة المظروف الفني وذلك في حالة كون التامين االبتدائي بموجب خطا
 الكلية أو تسليمه نقدا للجنة فتح المظاريف الفنية في اليوم المحدد لذلك .

 ال يلتفت إلى العطاء المقدم القائم على تخفيض نسبة مئوية عن اقل عطاء يقدم فى جلسة فتح المظاريف  -7
لشــــركة ومــــدى هــــذا الحــــق وحــــدوده وأســــماء األشــــخا  أســــماء األشــــخا  المصــــرح لهــــم بالتعاقــــد لحســــاب ا -8

 المسئولين مباشرة عند إبرام التعاقد وكذلك توقيع اإليصاالت وإعطاء مخالصة بذلك 
علــــى مقــــدم العطــــاء االلتــــزام بالمواصــــفات الفنيــــة للبنــــود المطروحــــة دون تعــــديل وال يقبــــل أى تعــــديل اإل إذا رأت _9

 .  الكليةهذا التعديل لمصلحة  الفنى لجنة البت



ــــة للمناقصــــة فــــى الموعــــد  -10 ــــه حضــــور جلســــة فــــتح المظــــاريف الفنيــــة والمالي يشــــترط لمقــــدم العطــــاء أو مندو 
 المحدد وأن يقدم خطاب تفويض من الشركة .

 % من إجمالي العطاء . 5عند رسو العطاء يسدد تأمين نهائي بنسبة  -11
 .. اذا وجد ع العطاء المقدميتم تقديم سابقة أعمال مماثلة للعملية المطروحة م -12
 مدة االرتباط للعطاء المقدم ال تقل عن ثالثة شهور من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية  -13
 . سنوات 5ان ال يقل عن الضم -14
 .  بأسوان بمقركلية التر ية الرياضية والتسليمالتوريد والتشغيل والتركيب  -15
 خالل خمسة عشرا يوما فى ـ التوريد والتركيب 16
 ـ جميع البنود اتحاد اور ى ـ او امريكى 17

 -ثانيًا : التأمينات :
 -التأمين المؤقت :

ـــ 1 ـــأمين مؤقـــت وقـــدرة ـ جنيهـــًا ال  يـــر ( داخـــل المظـــروف  عشـــرون الـــفجنيـــه )  20000يقـــدم مـــع العطـــاء ت
ــــأمين ــــون الت ــــل ويك ــــت كام ــــأمين مؤق ــــر مصــــحوب بت ــــى العطــــاء الغي ــــت إل ــــي وال يلتف ــــر  الفن ــــي  ي بخطــــاب بنك

 أسوان .كلية التر ية الرياضية بأسم /  مشروط
يثبــــت رقمــــه  )دفــــع االلكترونــــى ( إذا كــــان التــــأمين نقــــدًا فيــــودب بخزينــــة الكليــــة بموجــــب إيصــــال رســــميـــــ 2    
    يخه فى وتار 

 العطاء وال يجوز وضع نقود أو أوراق بنكنوت مع العطاء .         

ـــر مقبولـــة_ 3 بـــدون طلـــب مـــنهم بعـــد انتهـــاء المـــدة  فنيـــا يـــرد التـــأمين االبتـــدائي إلـــى أصـــحاب العطـــاءات الغي
المحـــــددة لصـــــالحية العطـــــاء المقبـــــول أو قبـــــل ذلـــــك إذا تـــــم تحصـــــيل التـــــأمين النهـــــائي مـــــن صـــــاحب العطـــــاء 

المؤقــــت خطــــاب ضــــمان فيــــرد إلــــى المصــــرف المســــحوب عليــــه كــــل ذلــــك مرهــــون بعــــدم وجــــود  لمقبــــولً  ، ا
ــــن  ــــة هــــذه االســــتحقاقات م ــــة وجودهــــا تســــتوفى الكلي ــــى حال ــــدم العطــــاء وف ــــدى مق ــــة ل ــــة للكلي اســــتحقاقات مالي

 التأمين قبل رده .

 -التأمين النهائي : -ج 
فـــي مـــدة ال تتجـــاوز عشـــرة أيـــام مـــن تـــاريخ اليـــوم  يجـــب علـــى صـــاحب العطـــاء المقبـــول أن يـــودب التـــأمين -1

% خمســـة فـــي المائـــة مـــن إجمـــالي 5التـــالي ألخطـــاره بخطـــاب موصـــى عليـــه بقبـــول عطائـــه والتـــأمين يـــوازى 
 مجموب قيمة ما رسى عليه .

 أسوان بأسم كلية التر ية الرياضية يمكن أن يكون التأمين النهائي نقدًا أو بخطاب ضمان بنكي  -2
 -عدم دفع التأمين النهائي وآثاره : –د 
ــــى المــــدة المحــــددة لــــه أو خــــالل المهلــــة  - ــــائي ف ــــدفع التــــأمين النه ــــم صــــاحب العطــــاء المقبــــول ب ــــم يق إذا ل

بمجـــرد إخطـــاره بكتـــاب موصـــى عليـــه و ـــدون الحاجـــة  للكليـــةاإلضـــافية التـــي تمـــنح لـــه فـــى حـــدود القـــانون يحـــق 
عطــــاء وأن تصــــادر التــــأمين المؤقــــت وتشــــترى علــــى حســــابه التخــــاذ أيــــة إجــــراءات أخــــرى أن تســــحب قبولهــــا لل

بواســـطة الكليـــة أو أحـــد أصـــحاب العطـــاءات التاليـــة لعطائـــه كـــل أو بعـــض الكميـــة التـــي رســـى عليـــه توريـــدها 
ويكـــون لهـــا الحـــق تبعـــًا لـــذلك فـــى أن تخصـــم بـــدون حاجـــة التخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة أو قضـــائية مـــن أيـــة مبـــال  

ـــدى الك ـــه ل ـــك هـــذا مســـتحقة أو تســـتحق ل ـــة أخـــرى كـــل خســـارة تلحقهـــا مـــن جـــراء ذل ـــة أو أى مصـــلحة حكومي لي
دون إخــــالل يحــــق للكليــــة فــــى المطالبــــة قضــــائيًا عمــــا يحــــد  مــــن خســــائر والتعــــويض عمــــا يلحــــق بهــــا مــــن 

 أضرار .



يجـــب االحتفـــاأ بالتـــأمين النهـــائي بأكملـــه إلـــى أن يـــتم تنفيـــذ العقـــد بصـــفة نهائيـــة طبقـــًا للشـــروط وحينئـــذ يـــرد  -
ن أو مـــا يتبقـــى منـــه لصـــاحبه دون الحاجـــة إلـــى الطلـــب منـــه وذلـــك بعـــد ســـحب اإليصـــال إذا كـــان التـــأمين التـــأمي

نقـــدًا أمـــا إذا كـــان التـــأمين بخطـــاب ضـــمان نهـــائي يـــرد إلـــى البنـــك الـــذي أصـــدره بخطـــاب موصـــى عليـــه ويخطـــر 
 صاحب التأمين بذلك .

 -البند الثانى : األسعار :       
أن يوضـــح فـــي عطائـــه باألرقـــام والتفقـــيط  علـــى كـــل مـــن ير ـــب فـــي توريـــد البنـــود الخاصـــة بالمناقصـــة يجـــب -

كتابـــة ثمـــن الوحـــدة وجملـــة الـــثمن عـــن الكميـــة التـــى يتعاقـــد عليهـــا جميعهـــا كـــل صـــنف علـــى حـــده والـــثمن 
 لـــى المـــورد مـــن ضـــرائب والضـــريبة المضـــافةالـــذي يقـــدم بـــه فـــى العطـــاء الـــذى يشـــمل كافـــة مـــا يســـتحق ع

ــــور  ــــة بأي ــــى يتحملهــــا المتعاقــــد دون الحــــق فــــى المطالب ــــع النفقــــات الت ــــادة فــــى ســــوم كمــــا يشــــمل جمي ة زي
 األسعار بعد الترسية 

 -البند الثالث : شروط تقديم العطاء :
ــــى - ــــى جــــدول الشــــروط والت ــــب عل ــــذي  العطــــاءات تكت ــــالثمن ال ــــة ب ــــة للمشــــتريات بالكلي ــــاإلدارة العام ــــاب ب تب

 تحدده الكلية بموجب قسيمة تحصيل وذلك بعد تقديم الطلب .

 -رابعًا : كميات وأوصاف :
المطلو ـــة الموضـــحة بكراســـة الشـــروط قـــرين كـــل بنـــد وتقـــدم عطـــاءات  اصـــفات التفصـــيلية وكمياتهـــا للبنـــودالمو ــــ 1

مـــع عـــدم تكـــرار المـــرادف حيـــث يـــتم البـــت  م التـــام بالمواصـــفات الفنيـــة المطروحـــةاألســـعار كـــال علـــى حـــده مـــع االلتـــزا
 . الفنى على مرادف واحد فقط 

 ـ  الكميات قابة لالزيادة طبقا لنص الال ئحة من قانون التعاقدات 2

 -خامسًا : التسليم :
لســـنة  182رقـــم  إذا تـــأخر التوريـــد عـــن المواعيـــد المحـــددة توقـــع الغرامـــات المنصـــو  عليهـــا فـــى القـــانون  -

  واالئحة التفيذية لوزارة المالية والمزايدات م الخا  بقانون التعاقدات 2018
 -سادسًا : الغرامات:

 -ثالثًا : بند أحكام عامة : -
  والئحتـــــه التنفيذيـــــة الصـــــادر بشـــــأنها قـــــرار وزيـــــر الماليـــــة رقـــــم  2018لســـــنة  182يعتبـــــر القـــــانون رقـــــم  -

 الشروط والمواصفات .مكماًل للشروط الواردة في كراسة 
يفســــخ العقــــد ويصـــادر التــــأمين النهــــائي وذلـــك بعــــد أخــــذ رأى مجلـــ  الدولــــة دون إخــــالل بحـــق الكليــــة فــــي ــــ 

  -المطالبة بالتعويضات وذلك في الحاالت اآلتية :
إذا أستعمل المورد الغش والتالعب فى تعامله مع الكلية حينئذ يشطب أسمه من بين الموردين وتخطر وزارة _ 
مالية ) الهيئة العامة للخدمات الحكومية ( بذلك لنشر قرار الشطب وال يسمح له بالدخول فى المناقصات ال

 الحكومية هذا عالوة على إبالغ أمره للنيابة العامة عند االقتضاء . 
موظفي الجامعة أو مستخدميها أو يرة بطريق مباشر في رشوة أحد  إذا ثبت أن المورد شرب بنفسه او بواسطة  ـ     

     عمالها أو 
عالوة على شطب أسمه من سجل الموردين وأخطار الهيئة العامة للخدمات     التواطؤ مع إضرار بالكلية ،      

    الحكومية ووزارة 
 القضائية ضده . ار الشطب مع أتحاذ كافة اإلجرا المالية بذلك لنشر قر       

 أذا أفل  أو أعسر المورد .  - 
تتعامــــل معــــه الكليــــة .                            ب أســــمة مــــن جهــــة اإلدارة أو ال إذا ثبــــت إداريــــا أن المــــورد ســــتار لمــــورد أخــــر شــــط -د

 -البند الرابع :



 يجب أن يوضح المتقدم في عطائه مدة التوريد .
 -البند الخام  :

ـــول العطـــاء وإخطـــار مـــن ق    ـــل عطـــبمجـــرد قب ـــةب ـــين الكلي ـــه و  ـــد بين ـــتم التعاق ـــذلك ي ـــد مـــع  اؤه ب ويخطـــر بالتوري
 مراعاة جميع الشروط المبينة بهذه الكراسة .

  -البند السادس :
التســــتر وراء مــــورد أخــــر أو ســــوء الخلــــق أذا ثبــــت للكليــــة أن المــــورد الــــذي قبــــل عطــــاؤه هــــو ســــتار لمتعهــــد 
شـــطبت المصـــالح الحكوميـــة أســـمه وال تتعامـــل معـــه أو تـــرى أبعـــاده لســـبب مـــا ، فللكليـــة الحـــق فـــي فســـخ العقـــد 

 ذلك  في الحال ومصادرة التأمين المدفوب منه بقرار يصدر منها دون تحمل أى تعويضات عن
 -البند السابع :

بمجـــرد تقــــديم العطـــاء يعتبــــر المـــورد ملتــــزم التزامـــا كــــاماًل بمـــا جــــاء بكراســـة الشــــروط والمواصـــفات وهــــذا يعــــد 
إقـــرارا منـــه بـــذلك وأيـــه مخالفـــة آلى بنـــود ال يعتـــد بهـــا إال إذا كانـــت فـــى مصـــلحة الكليـــة وهـــو األمـــر الـــذي تقـــرره 

 الكلية .

 


